PROJECTE DE SERVEI COMUNITARI
Centre: INS Joan d’Àustria
Localitat: Barcelona

TÍTOL DEL PROJECTE: SexAfect

Nivell acadèmic/curs: 4t d’ESO
Nombre d’alumnat: 26
Matèria o matèries on es desenvolupa el projecte de Servei Comunitari: Llengua
Catalana
Entitats col·laboradores: La fundació Pau i Solidaritat de CCOO de Catalunya i
Actuavallès

Introducció: Contextualització del centre, detecció de necessitats socials de l’entorn,
proposta del projecte (breu resum i finalitat)
Les relacions afectivo-sexuals representen una dimensió important a la vida dels nostres
joves. Una bona educació en aquest sentit, per part de la família i del centre educatiu, pot
garantir que aquestes siguin viscudes de manera saludable, respectuosa i satisfactòria.
El projecte Sexafect es basa en la formació dels joves, per part d’Actuavallès, sobre
temàtiques relacionades amb les relacions afectivo-sexuals. D’aquesta manera els
alumnes aprenen continguts amb la finalitat de convertir-se en formadors d’altres
alumnes, per tal de fer significatiu l’aprenentatge i dur a terme un servei a la comunitat. A
més de fomentar l’aprenentatge entre iguals, amb la finalitat d’aprendre a viure la
sexualitat de manera saludable i evitar riscos i malalties.

2. Àmbit:
Acompanyament i suport a l’escolarització.
Suport a necessitats bàsiques.
Intercanvi generacional.
Medi ambient.
Participació ciutadana.
Patrimoni cultural.
Projectes de solidaritat i cooperació.
Preservació i manteniment del medi urbà.
Lleure .
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3. Objectius del projecte
- Viure la sexualitat de manera saludable per així evitar riscos i malalties.
- Aprendre bones pràctiques sobre sexualitat afectiva i reflexionar activament sobre el rol
de la dona a l’actual societat.
- Conèixer diversos mètodes anticonceptius i les seves característiques per evitar
embarassos no desitjats a la societat.
- Prevenir el VIH i altres ITS
- Formar agents de salut per dinamitzar accions preventives entre iguals
4. Indicadors d’avaluació (respecte als objectius)
-

-

13 sessions del curs d’educació sexual i afectiva realitzades.
26 assistents al curs d’educació sexual i afectiva.
Qüestionari de satisfacció dels participants al curs d’educació sexual i afectiva.
Qüestionaris d’avaluació de coneixements sobre mètodes anticonceptius i de
prevenció de malalties de transmissió sexual, intenció de conducta i actituds
envers la sexualitat.
Es preveuen 3 intervencions fetes pels agents de salut.
Núm. d’assistents a les intervencions dutes a terme pels agents de salut.
Qüestionari de satisfacció dels participants a les intervencions dels agents de
salut

5. Activitats d’aprenentatge vinculades al servei
-

-

-

Realització d’un curs d’educació sexual i afectiva de 13 sessions de 55 minuts
cadascuna amb els alumnes d’un grup-classe de 4rt d’ESO de l’Institut Joan
d’Àustria per part d’Actuavallès
Debats a l’aula sobre la sexualitat, la pèrdua de la virginitat, les relacions de
parella, la condició sexual, el gènere, el condicionant de la societat sobre el
gènere masculí i femení.
Redacció d’un text definint l’amor.
Narració d’una història d’amor.
Exposició de les activitats realitzades per grups i les experiències viscudes en
relació a l’estudi portat a terme.
Recerca de vocabulari en català per anomenar les diferents parts de l’aparell
sexual.
Elaboració de 4 llibretes: diari, continguts, estratègies i errors lingüístics de cada
sessió.
Plasmació en un google site de tot el seguiment del projecte.
Filmació de les sessions.

6. Activitats realitzades a l’entitat
Per causes inherents al projecte, les activitats de “servei” no es duran a terme a l’entitat
col·laboradora.
Totes les sessions s’han portat a terme dins de l’institut. Un cop acabada la formació i
tots els continguts treballats, els alumnes preparen i organitzen les sessions en les que
actuaran com a formadors, transmeten a alumnes d’altres cursos i altres centres, la
importància de les relacions sexuals saludables no només per prevenir embarassos i
malalties sinó per conèixer i valorar-se a ells mateixos, així com respectar als altres.
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La previsió és que els agents de salut facin la seva intervenció preventiva al mateix
institut, dirigida als altres dos grups de 4rt. A més, es farà també la intervenció en dos
instituts més: als alumnes de 4t de l’Institut Bernat Metge i als alumnes de 3r o 4t de
l’Institut Barri Besós.

7. Planificació i temporització de les activitats
- 13 sessions de formació a l’alumnat per part d’Actuavallès
27 d’octubre
7, 14, 21 i 28 de novembre
5 i 19 de desembre
9, 16, 23 i 30 de gener
6 i 27 de febrer
- 12 sessions de preparació del taller
Els alumnes prepararan una exposició basada en diferents plafons temàtics.
S’organitzaran en grups de màxim quatre alumnes i es prepararan l’explicació d’un plafó.
Els alumnes d’altres instituts aniran voltant pels diferents plafons i els grups aniran
explicant els continguts en els quals s’han anat formant.
-

Realització dels tallers (com a mínim 2) al mes de maig.

8. Avaluació de l’alumnat (respecte a les qualificacions de les matèries implicades)
En tota l’etapa de formació, se’ls ha demanat la participació en el procés.
Des de la matèria de llengua i literatura catalana s’ha avaluat la participació de l’alumnat
en el projecte tant a nivell oral com a nivell escrit.
A nivell oral, han fet exposicions, han expressat les seves opinions, han interpretat
situacions, han fet preguntes, han argumentat.
A nivell escrit, han redactat històries; han respost preguntes relacionades amb els seus
coneixements previs sobre el tema a partir de les quals s’ha anat construint el
coneixement global; han fet tot el seguiment de la formació a partir de quatre llibretes,
rotatòries: un diari de les sessions, un recull de tots els continguts treballats, un recull de
les estratègies que feia servir el formador per fer-los arribar els continguts, una llibreta
d’errors lingüístics.
En l’etapa de preparació de l’exposició seguiran treballant tant a nivell oral com escrit.
9. Espais i canals de coordinació (interna i amb els diferents agents implicats)
La coordinació entre els diferents agents implicats s’ha realitzat mitjançant reunions
periòdiques de seguiment al mateix institut i via mail.
-

Reunions de coordinació i seguiment del projecte amb Actuavallès, Fundació Pau
i Solidaritat i Centre promotor d’aprenentatge i servei.
Hi van haver dues reunions abans del començament del curs d’educació sexual i afectiva
(23 i 30 de setembre) i quatre reunions de seguiment (21 d’octubre, 25 de novembre, 13
de gener i 3 de març). Tenim la propera reunió programada pel 26 de març.
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-

Reunions amb dos instituts públics del Districte per oferir la formació SexAfect
entre iguals. A càrrec de la representant de Fundació Pau i Solidaritat.

Institut Bernat Metge – 9 de març.
Institut Barri Besós – 4 de març.
10. Activitats de reconeixement
Realitzar taller/ xerrades d’educació afectivo-sexual
Realitzar tallers/xerrades de prevenció del VIH, altres ITS i embarassos no desitjats
Sensibilitzar els estudiants dels instituts de la ciutat a partir de la promoció de la salut
personal i d’alguns exemples de bones pràctiques afectivo-sexuals
Divulgar i donar a conèixer projectes i serveis que ofereix l’associació Actuavallès.

11. Difusió del projecte
-

-

-

-

L’eina fonamental per la difusió del projecte serà un google site creat pel grup
destinatari del curs d’educació sexual i afectiva on els i les joves pujaran els
continguts del curs (en preparació). Una vegada el google site estigui operatiu, es
difondrà al web de l’institut i al web d’Actuavallès.
Tanmateix, el projecte va ser presentat per la professora de català responsable
del projecte i el tècnic d’Actuavallès encarregat de dinamitzar el curs d’educació
sexual i afectiva al Seminari d'Aprenentatge Servei per a entitats de cooperació
en el marc del Programa Barcelona Activa de la Direcció de Solidaritat i
Cooperació Internacional de l'Ajuntament de Barcelona.
el dia 29 de març i serà presentat una altra vegada a la taula rodona
d’experiències entre ONG i centres educatius que es durà a terme el dia 11 d’abril
dins del programa de les jornades d’intercanvi d’experiències educatives entre
ONG i centres educatius organitzades per Lafede.cat - Organitzacions per a la
Justícia Global- des del projecte europeu REDDSO
(http://reddsocat.blogspot.com.es/).
A la finalització del projecte, es farà una nota de premsa explicativa del procés i
dels resultats obtinguts.
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